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1.

Informace o historii plemenné knihy
Legislativa

Asociace svazu chovatelů koní ČR, z.s. (dále jen ASCHK ČR z.s.) vede plemennou knihu
Irish Cob (dále jen PK ICS CZ) podle aktuálně platné evropské a české legislativy.
Ustanovení v článcích 4-14 jsou základem chovu Irish Cob a jsou závazná pro všechny
chovatele tohoto plemene.
Historie plemene
Tradiční Irish Cob je chladnokrevný kompaktní a obvykle černý nebo strakatý kůň, kterého
irští a angličtí kočovníci používali k tahání svých obytných karavanů.
Střídmý způsob, jakým byla tato zvířata v minulosti chována, vedl k selekci na opravdu silné
jedince, kteří dokázali pracovat i s nepříliš kvalitními příděly potravy. Důležitými vlastnostmi
plemene Irish Cob jsou proto robustní tělesná stavba, klidná a tolerantní povaha,
houževnatost, odolnost a ochota k práci a výborná konverze objemné píce.
V devadesátých letech minulého století došlo v Irsku k výraznému snížení populace tohoto
plemene. Důvodů bylo hned několik. Karavany již nebyly tahány koňmi. V Irsku byla
zavedena daň z koní, jejímž cílem bylo eliminovat nepříjemnosti způsobené množstvím
koní, kteří se pásli kolem silnic na úvazech, pravidelně utíkali a působili potíže. Výsledkem
bylo, že mnoho těchto koní skončilo na jatkách nebo byli prodáni do zahraničí, včetně
Evropy a USA. Irští cobové se dostali i na dostihové dráhy, kde byli používáni jako klidní
společníci pro nervóznější závodní koně, kteří se díky tichým a povahově mírným cobům
stali zvládnutelnějšími. Na svět přicházelo také velké množství kříženců s teplokrevnými
irskými plemeny. Tito kříženci byli a jsou hromadně exportováni do zahraničí, což dodnes
vede ke skutečnosti, že původní, tradiční těžký Irish Cob mizí.
Historie plemenných knih
V roce 1998 byla v Dublinu založena Irish Cob Society Ltd. (dále jen ICS Ltd.), která zahájila
vedení první plemenné knihy pro tyto koně. Cílem mělo být zachovat a propagovat toto
jedinečné plemeno, které je v Irsku podceňováno primárně kvůli komunitě, ze které vzešlo.
V návaznosti na to jsou v dalších letech zakládány dceřiné plemenné knihy Irish Cob v
Evropě (ICS Nederland, ISC Belgie, ICS CZ).
Dobrá myšlenka bohužel někdy nestačí a tak společnost ICS Ltd. provázely po celou dobu
její existence problémy. Po opakovaných finančních problémech, odnímání a
znovuzískávání oprávnění k vedení PK nakonec ICS, Ltd. zaniká. V roce 2013 se vedení
“mateřské” plemenné knihy Irish Cob ujala společnost Horse Sport Ireland (dále jen HSI).
Irish Cob v současnosti
Irish Cob se pro svůj typický vzhled a povahu stal během pár desítek let velmi populárním
plemenem. Tito koně jsou mimořádně vhodní pro rekreační vozatajské soutěže, jezdecké
outdoorové sporty, hipoterapii a nižší drezurní úlohy.
Z těchto a dalších důvodů je proto důležitým úkolem plemenných knih registrovat primárně
původní Irish Coby a udržet tradiční dobré vlastnosti, zejména typ a charakter tohoto
plemene, prostřednictvím cíleného chovu. Jednoznačným společným cílem všech dnes
existujících PK by také měla být spolupráce.

2.

Zeměpisná oblast

Oblast, v níž se uplatňuje chovný cíl a šlechtitelský program ICS CZ, zahrnuje celé území
České republiky, Slovenské republiky a Polska.
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3.

Výchozí informace týkající se plemenné knihy
Forma vedení plemenné knihy a velikost chovné populace

Plemenná kniha je vedena elektronicky. Stav chovné populace v ČR ke 31.12.2019 je:



Klisny
Hřebci

92
24

Ke 30.4.2020 bylo evidováno celkem 516 koní plemene Irish Cob na území České republiky
(včetně koní ostatních).
Údaje evidované v plemenné knize
a) identifikační číslo koně, jméno
b) číslo ÚRP a jméno v PK
c) datum narození (den, měsíc, rok)
d) plemeno a pohlaví
e) základní barva a fotografie v zootechnickém postoji (zleva, zprava, čelně), základní
tělesné rozměry,
f) číslo čipu (elektronického identifikátoru)
g) výsledná hodnocení z inspekcí plemenné knihy
h) získané tituly ICS CZ a ze zahraničních PK IC
i) identifikační nebo základní číslo a jméno otce a matky
j) jméno a adresa chovatele
k) jméno a adresa majitele - aktuální stav
l) datum zápisu koně do plemenné knihy
m) datum a důvod vyřazení koně z plemenné knihy
n) u všech koní s doložitelným původem narozených po 1.1.2015 protokol genetického
typu a číslo protokolu ověření rodičovství pomocí DNA za předpokladu registrace po
datu účinnosti tohoto dokumentu
o) výsledky v chovu, popř. výsledky výkonnostních zkoušek a sportovní výkonnost koně
p) u plemenných hřebců protokol genetického typu
q) u klisen v plemenitbě protokol genetického typu
r) u hříbat narozených po 1.1.2020 protokol genetického typu a číslo protokolu ověření
rodičovství pomocí DNA
Chovný cíl
Šlechtění plemene Irish Cob se řídí aktuálně platnou legislativou v souladu s programem
mateřské plemenné knihy Irish Cob a průběžnými aktualizacemi schválenými Radou
plemenné knihy (dále jen RPK).
Realizaci šlechtitelského programu (dále jen ŠP) zajišťuje Irish Cob the Czech Republic,
z.s. (dále jen ICCR z.s.) pro oprávněnou osobu – uznané chovatelské sdružení pro plemeno
Irish Cob, kterým je ASCHK ČR z.s.. ASCHK ČR z.s. vede plemennou knihu a za realizaci
ŠP odpovídá.
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Šlechtitelský program a další dokumenty budou zveřejněné na webových stránkách
Asociace svazu chovatelů koní ČR z.s. i Irish Cob the Czech Republic z.s. a to včetně
zveřejňování veškerých změn.
RPK je složena z osob odborně způsobilých dle aktuálně platné legislativy, ve znění
pozdějších předpisů, je navrhována Předsednictvem spolku ICCR z.s. a schvalována
Prezidiem spolku ASCHK ČR z.s..
Počet členů RPK určují stanovy ICCR z.s.
Šlechtitelský program Irish Cob je souborem šlechtitelsko-organizačních opatření, na
základě kterých se stanovují, prosazují a uvádí v praxi chovatelské postupy k dosažení
chovného cíle.
Mezi základní metody šlechtitelsko-organizačních opatření patří:






hodnocení plemenného typu
hodnocení stavby těla
výkonnostní zkoušky
selekční postupy
odhad plemenné hodnoty

Šlechtitelský program je v souladu s mezinárodními standardy a závazky a je zárukou
objektivního hodnocení pro potřeby chovatelů plemene Irish Cob.
Irish Cob je šlechtěný jako klidné plemeno, vhodné jak pro vozatajství a středně těžkou práci
v tahu, tak pro rekreační jezdectví či hiporehabilitaci. Cílem šlechtění je charakterově
vyrovnaný, chladnokrevný kůň s kulatými partiemi krku, hrudníku i zádi s jasně vyjádřenou
či viditelnou konstituční tvrdostí. Kůň se silnou kostrou, s výbornou mechanikou pohybu a
prostornými chody. Dospělý kůň je menšího či středního tělesného rámce, s typicky
zaoblenými liniemi, krátkým hřbetem vyznačující se pevným zdravím a bez zjevných
geneticky podmíněných vad a chorob. Kůň s ochotou maximálně spolupracovat s člověkem.
Celý celkový dojem podtrhují bohaté rousy, hříva a ocas.
Nežádoucí jsou lehcí koně teplokrevného typu s dlouhou hlavou s nevýraznými žuchvami,
dlouhou linií zad, slabou kostrou, bez pohlavního výrazu, s nedostatečnými rousy, povahově
nevyrovnaní či nervózní koně.

4.

Charakteristické znaky a vlastnosti plemene Irish Cob

Plemeno - Irish Cob
Země původu - Irsko
Strandard plemene
a) Celkový vzhled
Tradiční Irish Cob je kompaktní, zavalitý kůň souměrných proporcí, dobře osvalený
se silnou kostrou. Celkový dojem působí velmi impozantně. Hlava je nesena na
silném, kratším až středně dlouhém zavalitém a dobře klenutém krku. Krk plynule
pokračuje v neznatelný kohoutek a velmi krátký hřbet (toto by mělo být obzvláště
patrné u hřebců). Záda jsou krátká a rovná, lehce přecházející k zádi. Záď je
poměrně vysoká, dobře osvalená, široká a štěpená. Záď plynule přechází v ocas.
Úhel páteře od zádi k ocasu by měl jemně klesat a neměl by být příliš viditelný.
Nasazení ocasu je vyšší a přispívá k celkovému dojmu výborně zaoblené zádi.
Stavbou kostry se Irish Cob řadí mezi středně těžká až těžká plemena. Kostra je
velmi kvalitní, silná, masivní s výrazně suchými dobře utvářenými klouby. Celkový
vývin koně je ukončen až okolo šestého roku věku.
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Pohyb je pravidelný a prostorný. Chody jsou vždy s výrazným posunem od zádě se
zapojením hřbetního svalstva a zádě. Pohyb předních končetin vychází z dobře
uvolněné plece a dobře zaúhlené lopatky. Při klusu lze pozorovat pro plemeno
typické “rozmetání” hrudních končetin.
b) Hlava
Je rovná a úměrná proporcím koně. Čelo je široké, hranatá tlama, velké nozdry.
Žuchvy jsou výrazně osvalené a dobře vystupující.
c) Zuby, oči, uši
Skus je pravidelný. Oči jsou k poměru k hlavě větší, klidné a přátelské. Uši jsou
menší, dobře pohyblivé.
d) Krk
Je kompaktní, středně dlouhý, dobře nasvalený s viditelným hřebenem (zejména krk
hřebce musí být dobře osvalený a to včetně výrazného hřebene).
e) Plec
Lopatka je dlouhá a šikmá (v úhlu 45 – 50 stupňů k horizontální linii). Ramenní kloub
svírá úhel ideálně 90 stupňů.
f) Kohoutek
Je nevýrazný, velmi dobře osvalený.
g) Hrudník
Je ideálně prostorný s výraznými prsními svaly.
h) Záda
Jsou krátká, silná, velmi dobře osvalená. Linie zad plynule v zaoblených křivkách
přechází do kříže a beder.
i) Končetiny
Hrudní i pánevní končetiny jsou silné, dobře zaúhlené s dobře utvářenými masivními
klouby. Hrudní i pánevní končetiny mají pravidelný postoj, pánevní končetiny mohou
mít ve spěnkovém kloubu rozevřený postoj. Končetiny musí být v rovnováze s
proporcemi koně.
j) Záď
Je velmi dobře nasvalená, štěpená.
k) Tělo
Je krátké a kompaktní se zaoblenými žebry.
l) Rousy
Jsou charakteristickým rysem plemene. Rousy vyrůstají od zápěstí hrudních končetin
a hlezen pánevních končetin a zcela zakrývají kopyta koně.
m) Hříva a ocas
Jsou velmi husté, schopné dorůst extrémních délek.
Kohoutková výška hůlková
Plemeno se vyznačuje značnou výškovou variabilitou, max výška je 170 cm.
Barva
Povoleny jsou všechny barvy. Tradiční barvou Irish Cob je černá a strakatá.
Charakterové vlastnosti a temperament
Irish Cob je přátelský jak vůči lidem tak vůči ostatním druhům zvířat.
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Typickým znakem je charakterní, nelekavý dobře se chovající, až flegmatický kůň, dobře
ovladatelný pod sedlem nebo v zápřeži. Kůň projevující ochotu klidně spolupracovat,
psychicky odolný a učenlivý.



Kritérium temperament posuzuje reaktivnost na vnější podněty.
Kritérium charakter posuzuje ochotu spolupracovat s člověkem, dále pak klid a
vyrovnanost při přijímání pomůcek jezdce či vozataje.
Zdraví

U plemene je žádoucí odolnost, tvrdost, snadná krmitelnost bez přítomnosti genetických či
fyzických defektů. U plemenných koní se požaduje výborný zdravotní stav prostý geneticky
podmíněných vad a chorob, dobrá plodnost podmíněná zdravými reprodukčními orgány.
Plemenní koně musí mít veterinární doklady dle platných předpisů pro přesun koní.

5.

Selekční kritéria
Sledované znaky

Pro zapsání do plemenných knih (kromě hříbat) se u koní hodnotí sledované znaky uvedené
v článku 4.
Hodnocení
Hodnocení exteriéru, charakterových vlastností a temperamentu, mechaniky pohybu
probíhá podle výsledků hodnocení na svodech (premiových inspekcích). Selekce se provádí
na základě sledovaných znaků, výsledku hodnocení jedince a vyhodnocení kvality
potomstva. U hřebců je selekční tlak výrazně vyšší.
Hodnotící kritéria
Plemenný typ a pohlavní výraz
a) Celkový vzhled (typ Irish Cob)
Stavba těla
b) Hlava (oči, uši, tlama, zuby)
c) Krk
d) Plec a kohoutek
e) Hrudní končetiny
f) Hrudník
g) Hřbet
h) Záď
i) Pánevní končetiny
j) Ocas a hříva
k) Pohyb
l) Krok
m) Klus
Charakterové vlastnosti a temperament
n) Temperament a charakter
o) Prezentace/ochota spolupracovat
7

Celkový dojem
p) Celkový dojem
Celková známka
Stupnice pro hodnocení známkami
10

9 1/2

9

8 1/2

8

7 1/2

7

6 1/2

6

vynikající

výborný

velmi dobrý

dobrý

uspokojivý

dostatečný

nedostatečný

špatný

velmi
špatný

6.

Řád plemenné knihy

Hlavní snahou je dosažení chovného cíle čistokrevnou plemenitbou. To znamená, že do
nejdůležitějších plemenných knih, tedy do Hlavní plemenné knihy (HPK 1. a 2. premie) se
budou zapisovat především koně plemene Irish Cob.
Plemenná kniha - základní informace
Plemenná kniha je v souladu s mateřskou PK Irish Cob otevřená ve smyslu možnosti zápisu
jedinců bez prokazatelného oboustranného původu, ale splňující standard plemene Irish
Cob., tj. každý kůň může být předveden na svod a posouzen a to i z neznámých rodičů.
Pokud hodnotitel zjistí, že kůň splňuje standard plemene Irish Cob, může být zvíře zapsáno
do příslušného oddílu plemenné knihy či registru.
Hodnotitel vyhotoví posudkový list, lineární popis a majitel posuzovaného zvířete obdrží
kopii těchto dokumentů.
Po přijetí do plemenné knihy/registru vydává koním, kteří nevlastní průkaz ICS CZ, ASCHK
ČR z.s. ve spolupráci s RPK ICS CZ certifikát potvrzující, že kůň je zapsán v PK/registru
ICS CZ včetně uvedení příslušného oddílu – třídy PK/registru ICS CZ.
O zařazení jedinců do PK rozhoduje RPK ICS CZ.
Žádost o zápis koně do registru / PK ICS CZ
Tuto žádost podává majitel koně písemně na příslušném formuláři.
Majitel koně je pro účely zápisu povinen doložit fotografie koně v zootechnickém postoji
(zprava, zleva, čelně).
Kůň musí být jasně identifikován transpordérem a číslo transpordéru (čipu) musí být
uvedeno v identifikačním dokumentu.
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7.

Členění plemenných knih
Hlavní plemenná kniha
Jedinci zařazení do hlavní plemenné knihy byli schváleni pro zařazení do selekčního
šlechtitelského programu na svodu (premiové inspekci)
HPK BOB
(Hlavní plemenná kniha “Best of breed”)
Hřebci a klisny na základě podmínek uvedených v bodu 8.1.3. tohoto řádu
HPK1
(Hlavní plemenná kniha hřebců a klisen třída 1A)
Hřebci a klisny Irish Cob narození v ZPK1, kteří absolvovali svod (premiovou inspekci) a
získali 1. nebo 2. premii
HPK2
(Hlavní plemenná kniha hřebců a klisen třída 2B)
Hřebci a klisny Irish Cob narození v ZPK2, kteří absolvovali svod (premiovou inspekci) a
získali 1. nebo 2. premii

Základní plemenná kniha
Jedinci zařazeni do ZPK, kteří nebyli dosud schváleni pro chov dle ŠP
ZPK1
Hřebci, klisny a hříbata po otci a matce z HPK nebo Basic Premie - Tradicni Irish Cob.
ZPK2
Hřebci, klisny a hříbata, jejichž oba rodiče jsou registrováni v PK IC, ale minimálně jeden z
rodičů není zapsán v HPK a Basic Premie

Základní registr
Hřebci a klisny s neznámým nebo jen částečně známým původem
BASIC BOB
(Základní registr hřebců a klisen Best Of Breed)
Hřebci a klisny dle podmínek uvedených v bodu 8.3.2. tohoto řádu
BASIC PREMIE
(Základní registr hřebců a klisen s premií)
Hřebci a klisny ze základního registru s neznámým nebo jen částečně známým původem,
kteří absolvovali svod (premiovou inspekci) a získali 1. nebo 2. premii.
Základní registr valachů s premií
Valaši irského coba kteří byli posouzeni při svodu (prémiové inspekci), s neznámým nebo
jen částečně známým původem.
BASIC
(Pomocný registr)
Hřebci, klisny a valaši kteří byli posouzeni a uznáni hodnotitelem, že splňují standard Irish
Cob, ale nesplňují požadavky ZPK
9

8.

Podmínky zápisu do plemenné knihy a registrů

Hřebci, klisny, hříbata i valaši se zapisují v případě, že jsou identifikovaní, jejich exterier
odpovídá pravidlům plemenné knihy a splňují také další níže uvedené podmínky zápisu.
Podmínky zápisu do Hlavní plemenné knihy (HPK)
Jedinci zařazeni do základní plemenné knihy, kteří byli schváleni pro chov dle ŠP.
Hlavní plemenná kniha se dále člení na tři třídy.
8.1.1.

Třída HPK 1

Jedinec zapsaný v ZPK1, který byl schválen pro chov na svodu (premiové inspekci) a dosáhl
sám výsledného hodnocení 1. nebo 2. premie.
8.1.2.

Třída HPK 2

Jedinec zapsaný v ZPK2, který byl schválen pro chov na svodu (premiové inspekci) a dosáhl
sám výsledného hodnocení 1. nebo 2. premie.
8.1.3.

Třída HPK BOB

Hlavní plemenná kniha hřebců a klisen zahrnuje ještě vyšší třídu HPK BOB (Best of
Breed), do níž se zařazují jedinci zapsaní v HPK1 nebo HPK2 za splnění následujících
podmínek:
8.1.3.1. Hřebci
Hřebci, kteří splnili podmínky pro udělení titulu Excellent dle bodu 11.6.2. tohoto řádu
a zároveň
Hřebci, kteří splnili výkonnostní podmínky (“Zkoušku výkonnosti”) dle Zkušebního řádu PK
ICS CZ.
O zařazení do třídy HPK BOB musí majitel hřebce písemně požádat. RPK posoudí, zda
danný jedinec splnil podmínky pro zápis a v případě, že ano, koně do této třídy zapíše.
8.1.3.2. Klisny
Klisny, které splnily podmínky pro udělení titulu Excellent dle bodu 11.6.3. tohoto řádu.
O zařazení do třídy HPK BOB musí majitel klisny písemně požádat. RPK posoudí, zda
danný jedinec splnil podmínky pro zápis a v případě, že ano, koně do této třídy zapíše.
Podmínky zápisu do Základní plemenné knihy (ZPK)
Jedinci zařazeni do základní plemenné knihy, kteří nebyli dosud schváleni pro chov dle
ŠP. Základní plemenná kniha se dále člení na dvě třídy
8.2.1.

Třída ZPK1

Hřebci, klisny a hříbata po otci a matce z HPK nebo Basic Premie
U hříbat musí být předložen připouštěcí lístek a je povinné ověření původu pomocí analýzy
DNA.
8.2.2.

Třída ZPK2

Hřebci, klisny a hříbata, kdy oba rodiče jsou registrováni v PK IC, ale minimálně jeden z
rodičů není zapsán v HPK a Basic Premie. Možné jsou následující varianty:
a) Hřebci, klisny a hříbata po otci z HPK nebo Basic Premie a z matky z jiných oddílů
PK IC než HPK a Basic Premie.
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b) Hřebci, klisny a hříbata po otci zapsaném v jiném oddílu PK IC než HPK a Basic
Premie a z matky z HPK nebo Basic Premie.
c) Hřebci, klisny a hříbata z rodičů zapsaných v jiných oddílech PK IC než HPK a Basic
Premie.
U hříbat musí být předložen připouštěcí lístek a je povinné ověření původu pomocí analýzy
DNA.
Podmínky zápisu do Základního registru
Jedinci s neznámým nebo částečně známým původem,či jedinci zahrnutí do programu
křížení dle bodu 10.6. tohoto řádu, kteří odpovídají plemennému standardu dle ŠP.
8.3.1.

Basic Premie (Základní registr s premií)

Účast na svodu (premiové inspekci) a posouzení v souladu s pravidly plemenné knihy, kůň
musí splňovat standard plemene.
Kůň musí získat na svodu (premiové inspekci) výsledné hodnocení 1. nebo 2. Premie.
8.3.2.

Basic BOB

Základní registr hřebců a klisen s premií (Basic Premie) zahrnuje ještě vyšší třídu
BASIC BOB (Best of Breed), do níž se zařazují jedinci zapsaní v základním registru
Basic Premie za splnění následujících podmínek:
8.3.2.1. Hřebci
Hřebci, kteří splnili podmínky pro udělení titulu Excellent dle bodu 11.6.2. tohoto řádu
a zároveň
Hřebci, kteří splnili výkonnostní podmínky (“Zkoušku výkonnosti”) dle Zkušebního řádu PK
ICS CZ.
O zařazení do třídy HPK BOB musí majitel hřebce písemně požádat. RPK posoudí, zda
danný jedinec splnil podmínky pro zápis a v případě, že ano, koně do této třídy zapíše.
8.3.2.2. Klisny
Klisny, které splnily podmínky pro udělení titulu Excellent dle bodu 11.6.3. tohoto řádu
O zařazení do třídy HPK BOB musí majitel klisny nebo hřebce písemně požádat. RPK
posoudí, zda danný jedinec splnil podmínky pro zápis a v případě, že ano, koně do této třídy
zapíše.
8.3.3.

BASIC (Pomocný registr)

Hřebci, klisny, valaši a hříbata, kteří byli posouzeni inspektorem, že odpovídají plemennému
standardu.
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9.

Zootechnické osvědčení a Potvrzení o původu

Potvrzení o původu je oprávněno vystavovat pouze UCHS - ASCHK ČR z.s., a to pouze na
plemenné koně zapsané do PK a jejich potomstvo.
Oficiálním dokladem je - Zootechnické osvědčení - Potvrzení o původu koně. Tento doklad
vydává ICCR z.s. ve spolupráci s ASCHK ČR z.s.
Vystavení zootechnického osvědčení
Zootechnické osvědčení – Potvrzení o původu se vystavuje při splnění podmínek
uvedených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 Nařízení komise v
přenesené pravomoci (EU) 2017/1940ES.
Potvrzení o původu má platnost oficiálního dokladu o původu a je možno ho použít při
prodeji, výstavách, svodech, likvidacích pojistných událostí, atd..
Údaje v Zootechnickém osvědčení
V Zootechnickém osvědčení – Potvrzení o původu a Zootechnickém osvědčení bude
uvedeno minimálně:
a) Jméno
b) Mezinárodní životní číslo koně (Unique Equine Lifenummer) – UELN
c) Datum narození (den, měsíc, rok)
d) Třída hlavního oddílu, v níž je dané čistokrevné plemenné zvíře zapsáno
e) Název plemene
f) Pohlaví
g) Číslo čipu (elektronického identifikátoru)
h) UELN a jméno, barva a plemeno otce a matky; jména, UELN a plemena předků
v dalších generacích, pokud jsou známí
i) Číslo zápisu čistokrevného plemenného zvířete v plemenné knize („č. plemenné
knihy“)
j) Jméno a adresa chovatele a majitele hříběte při registraci
k) Datum registrace a údaje registrujícího orgánu (UCHS), podpisy odpovědných
osob

10.

Systém zápisu původu koně
Zápis původu je možný pouze tehdy, jsou-li splněny následující podmínky:

a) Původ koně bude zapsán pokud byl původ ověřen analýzou DNA a předci jsou
registrování/zapsáni v PK IC (pokud jsou předci zapsáni v zahraniční PK IC, je nutné
doložit doklad o zápisu takového předka do PK IC (číslo koně v zahraniční PK IC a
název PK).
b) Pokud je známý alespoň jeden rodič, lze tuto skutečnost zaznamenat pod
podmínkou, že jeho rodičovství nelze vyloučit analýzou DNA a dotyčný rodič je již
registrován v PK IC (pokud je rodič zapsán v zahraniční PK IC, je nutné doložit doklad
o zápisu takového předka do PK IC).
c) Majitel je povinen doložit RPK ICS CZ kopii protokolu DNA typu, ověření původu a
číslo laboratorního protokolu.
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d) Ve všech ostatních případech jsou koně registrováni v Pomocném registru (BASIC).
Práva RPK ICS CZ
a) Nechat provést kontrolu správnosti specifikovaného rodokmenu pomocí DNA
technik. V případě, že bude zjištěno, že uvedený rodokmen je nepravdivý, je majitel
koně povinen uhradit veškeré náklady spojené s testování a případnou
administrativou v rámci PK ICS CZ.
b) Změnit určený rodokmen koně, pokud je nesprávný na základě výše uvedeného
testování a/nebo - odmítnout nebo zrušit registraci, pokud nebyla prokázána
totožnost koně a/nebo byl prokázán skutečný rodokmen.
ASCHK ČR z.s. či ICCR z.s. nenese odpovědnost za jakékoli finanční důsledky
spojené s nepravdivě uvedeným rodokmenem koně.
Dodatečné změny zápisu do PK
Rozumí se vyšší nebo nižší zařazení klisny, hřebce či hříběte v PK.
Pokud se při zápisu klisny či hřebce vychází z chybných předpokladů co se týče původu,
může se po ověření provést změna zápisu. U jedinců, kteří jsou zapsáni do jednoho z oddílů
Plemenné knihy/registru, může být na základě rozhodnutí RPK či zdůvodněné žádosti
majitele zařazení přehodnoceno a opraveno.
Zápis původu u hříbat
Hříbě musí být narozeno z koní zapsaných/registrovaných v PK IC. Pokud hříbě pochází z
rodičů registrovaných v zahraničních PK IC, chovatel je povinen tuto skutečnost
prokazatelně doložit. U hříbat narozených na území ČR musí být předložen podepsaný
připouštěcí lístek.
Původ hříběte je ověřen analýzou DNA.
Zápis původu z/do jiných plemenných knih/registrů Irish Cob
Irish Cob zapsaný/registrovaný v plemenné knize/registru organizace schválené pro vedení
PK IC má právo být zařazen do odpovídajícího oddílu a třídy jakékoli jiné plemenné
knihy/registru schválené pro Irish Cob.
Žádost o zápis koně do registru / PK ICS CZ podává majitel koně na příslušném formuláři.
Pro koně, kteří dosud nebyli v registru/PK ICS CZ registrováni vydá ASCHK ČR z.s ve
spolupráci s RPK ICS CZ a ICCR z.s. certifikát o zápisu koně do PK ICS CZ.
Zápisy původu z jiných PK než Irish cob
Potomci dvou rodičů, kteří jsou registrováni v hlavní části příslušné plemenné knihy
následujících plemen, která jsou zahrnuta v programu křížení







všichni koně z irských piebald a skewbald
skewbald a piebald
irský sportovní kůň
gypsy cob
coloured horse
tinker

mají nárok na zapsání původu, který je ověřený analýzou DNA. Tento původ je ale
neopravňuje k zápisu do ZPK1 nebo ZPK2.
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11.

Selekční program
Výběr hřebců








Výběry hřebců probíhají minimálně 1x ročně. Do výběru lze přihlásit 3leté (počínaje
1. lednem roku narození) a starší hřebce žádající o zápis do HPK nebo Basic Premie
na základě splnění kritérií uvedených v bodu 8 tohoto řádu.
Hřebec se může zúčastnit svodu (premiové inspekce) opakovaně i v případě, že byl
již vybrán pro chov. Do PK se zaznamenává vždy nejvyšší dosažené hodnocení.
Hřebci musí doložit doklad od veterinárního lékaře o zdravotní kontrole včetně
zjevných dědičných vad, DNA typ a protokol o výsledku testu PSSM1.
Výsledky vyšetření na PSSM1 budou zveřejněny v online PK ICS CZ.
O výběru-nevýběru hřebce/zápisu do patřičné třídy plemenné knihy/získaném počtu
bodů bude učiněn záznam do průkazu koně.
Posouzení hřebce provádí na svodu (premiové inspekci) hodnotící komise.

11.1.1. Podmínky zápisu do Hlavní plemenné knihy (HPK)
Součástí výběru je předvedení hřebce na ruce, při němž se hodnotí selekční kritéria dle
bodu 5.3. ŠP.
Hodnotící komise následně posoudí splnění kritérií v bodu 5.3. ŠP a) až p).
Možné hodnocení:



Vybrán HPK1 nebo HPK2.
Nevybrán - Tito hřebci zůstávají registrováni v patřičném oddíle PK nebo registru
a mohou být opakovaně předvedeni na svod (premiovou inspekci)

11.1.2. Podmínky zápisu do Základního registru (Basic Premie)
Součástí výběru je předvedení hřebce na ruce, při němž se hodnotí selekční kritéria dle
bodu 5.3.ŠP.
Hodnotící komise následně posoudí splnění kritérií v bodu 5.3. ŠP a) až p).
Možné hodnocení:



Vybrán Basic Premie
Nevybrán - Tito hřebci zůstávají registrováni v patřičném oddíle PK nebo registru
a mohou být opakovaně předvedeni na svod (premiovou inspekci)

11.1.3. Podmínky zápisu do Hlavní plemenné knihy, oddíl HPK BOB
Podmínky pro zapsání koně do HPK BOB jsou uvedené v bodu 8.1.3
11.1.4. Podmínky zápisu do Základního registru, oddíl BASIC BOB
Podmínky pro zapsání koně do HPK BOB jsou uvedené v bodu 8.3.2.
11.1.5. Obecné podmínky
Hřebec může být zamítnut z veterinárních důvodů, pokud má jednu nebo více vad,
neslučujících se s chovem, uvedených v bodu 12. b) tohoto řádu.
Výběr hřebce mimo vypsané termíny je možný, provádí ho minimálně 3členná komise, jejíž
složení určuje RPK, a je zpoplatněný dle Finančního řádu.
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Svody klisen a zápisy klisen mimo svod
Klisny ve věku tří let (počínaje 1. lednem roku narození) a starší mohou být předvedeny na
svod (premiovou inspekci) k posouzení a zapsány do příslušného oddílu PK.
Klisna se může zúčastnit svodu (premiové inspekce) opakovaně i v případě, že již byla
zapsána do PK. Do PK se zaznamenává vždy nejvyšší dosažené hodnocení.
O zápisu do patřičné třídy plemenné knihy a získaném počtu bodů bude učiněn záznam do
průkazu koně.
11.2.1. Podmínky zápisu do Hlavní plemenné knihy (HPK Premie)
Součástí zápisu klisny je předvedení na ruce, při němž se hodnotí dle bodu 5.3. ŠP.
Hodnotící komise následně posoudí splnění kritérií v bodu 5.3. ŠP a) až p) a
rozhodne o zápisu do HPK.
Možné hodnocení:



Schválena HPK.
Neschválena – Tyto klisny zůstávají registrovány v patřičném oddíle PK nebo
registru a mohou být opakovaně předvedeny na svod (premiovou inspekci).

11.2.2. Podmínky zápisu do Základního registru (Basic Premie)
Součástí udělení premie je předvedení klisny na ruce, při němž se hodnotí dle bodu
5.3. ŠP.
Hodnotící komise následně posoudí splnění kritérií v bodu 5.3. ŠP a) až p)
rozhodne o udělení Basic Premie.

a

Možné hodnocení:



Vybrána Basic Premie.
Nevybrána – Tyto klisny zůstávají registrovány v patřičném oddíle PK nebo
registru a mohou být opakovaně předvedeny na svod (premiovou inspekci).

11.2.3. Podmínky zápisu do Hlavní plemenné knihy, oddíl HPK BOB
Majitel klisny zašle písemnou žádost RPK ICS CZ o zařazení klisny do HPK BOB a
doloží splněné podmínky vyjmenované v bodu 8.1.3.2. tohoto řádu.
RPK ICS CZ následně posoudí splnění kritérií a rozhodne o zápisu do HPK BOB.
11.2.4. Podmínky zápisu do Základního registru, oddíl BASIC BOB
Majitel klisny zašle písemnou žádost RPK o zařazení klisny do BASIC BOB a doloží
splněné podmínky vyjmenované v bodu 8.3.2.2. tohoto řádu. RPK ICS CZ následně
posoudí splnění kritérií a rozhodne o zápisu do BASIC BOB.
Do HPK a Základního registru (Basic Premie) se zapisují klisny na svodech nebo mimo
svod, udělení premie a zápis klisny do HPK či Základního registru (Basic Premie) mimo
svod je zpoplatněný dle Finančního řádu.
K posouzení exteriéru může být předvedena klisna, která dosáhla věku minimálně 3 let.
Zápis klisny mimo svod (premiovou inspekci) je možný, hodnotitele určuje RPK ICS CZ,
zápis a je zpoplatněný dle Finančního řádu.
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Inspekce hříbat do dvou let
Při těchto inspekcích jsou hříbata posuzována podle stavby těla a typu. Hodnocení se
provádí na základě bodového systému, kterým se hříběti vydává první nebo druhá hříběcí
prémie (Baby Premie, zkratka BP).
Tato hříběcí prémie (Baby Premie, zkratka BP) nemá vliv na případné zapsání do registru
či plemenné knihy
Hodnotitelé
Posuzování exteriéru, charakteru hřebců a klisen i jejich potomstva provádí v duchu
ustanovení šlechtitelského programu příslušný hodnotitel.
Na svodech (premiové inspekce) provádí posouzení minimálně 2-členná komise, jejíž
složení pro konkrétní akci navrhuje RPK ICS CZ.
Hodnotitelem může být pouze oprávněná osoba dle §7 zákona 154/2000 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, případně jiná odborně způsobilá osoba jmenovaná RPK ICS CZ.
Zápis do Pomocného registru (BASIC) provádí osoba určená RPK ICS CZ.
Výběr hodnotitele pro konkrétní svod (premiovou inspekci) stvrzuje/zajišťuje předsednictvo
ICCR z.s. na návrh RPK.
Závěrů je dosahováno většinou hlasů.
Hodnotící stupnice, premie, tituly
Hodnocení se provádí podle charakteristik popsaných v bodu 4. ŠP.
Hodnotí se po půlbodech viz. bod 5.4. ŠP. Následně jsou body udělené v kritériích
uvedených v bodu 5.3. ŠP sečteny a na základě tohoto součtu je udělena prémie.
Hodnotící stupnice je 160 ti bodová, na základě bodového systému obdrží zúčastněné zvíře
první nebo druhou “premii”.



1. premie se uděluje, pokud kůň při hodnocení získá 146-160 bodů.
2. premie se uděluje, pokud kůň získá 138 – 145,5 bodů.

Přičemž vždy platí:
a) Hřebci, kteří v případě jednoho nebo více posuzovaných kritérií uvedených v bodu
5.3. ŠP získají méně než 8 bodů, nezískají prémii a nebudou schváleni pro chov.
b) Klisny, které v případě jednoho nebo více posuzovaných kritérií uvedených v bodu
5.3. ŠP získají méně než 7 bodů, nezískají premii a nebudou zapsány.
c) Hřebec a klisna, kteří nezískají 9 a více bodů za rousy, charakter a typ nemohou
získat 1. premii.
Tituly
11.6.1. STER
Pokud kůň získá ve dvou různých letech opakovaně 1. premii. Tento titul ICS CZ bude
akceptovat i u koní, kteří je získali u zahraničních PK IC. Titul bude koním udělován
automaticky po splnění podmínek.
K dosažení titulu STER se nezapočítávají premie získané klisnou mimo svod.
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11.6.2. EXCELLENT - hřebci
Hřebci jejichž minimálně 5 potomků získalo v dospělém věku 1. premii,
nebo
hřebci jejichž minimálně 2 potomci získali celkové prvenství na svodu (premiové inspekci)
za přítomnosti minimálně 15 koní nebo vítězství ve své kategorii (kategorie dospělých klisen
či hřebců) za přítomnosti minimálně 7 koní v dané kategorii.
O udělení titulu musí majitel požádat RPK ICS CZ s doložením splnění podmínek.
RPK posoudí, zda daný jedinec splnil kritéria a pokud ano, bude mu titul udělen.
11.6.3. EXCELLENT – klisny
Klisny jejichž minimálně 3 potomci získali v dospělém věku 1. premii,
nebo
klisny jejichž minimálně 2 potomci získali celkové prvenství na svodu (premiové inspekci)
za přítomnosti minimálně 15 koní nebo vítězství ve své kategorii (kategorie dospělých klisen
či hřebců) za přítomnosti minimálně 7 koní v dané kategorii.
O udělení titulu musí majitel požádat RPK ICS CZ s doložením splnění podmínek.
RPK posoudí, zda daný jedinec splnil kritéria a pokud ano, bude mu titul udělen.
11.6.4. Tradicni Irish Cob ®
Hříbata narozená z rodičů zapsaných v HPK nebo Základním registru (Basic Premie)
získávají přídomek ke jménu “Tradicni Irish Cob ®”
Tento titul je veden v PK a zapisován za jméno koně do průkazu původu.
Výkonnostní zkoušky
Výkonnostní zkoušky a testy charakteru se provádí dle metodiky popsané ve Zkušebním
řádu.
a) Výkonnostní zkoušky hřebců jsou určené pro 3leté a starší hřebce zapsané v HPK
a Základním registru (Basic Premie). Provádějí se a hodnotí dle metodiky popsané
ve Zkušebním řádu.
b) Výkonnostní zkoušky klisen jsou určené pro 3leté a starší klisny zapsané v HPK a
Základním registru (Basic Premie). Provádějí se a hodnotí dle metodiky popsané ve
Zkušebním řádu.

12.

Důvody pro vyloučení koně ze svodu či vyřazení z plemenitby

a) Neplnění příslušných ustanovení ŠP a ŘPK.
b) Jedinci u kterých se prokáží nepřípustné vady - kryptorchismus, albinismus, vady
skusu, ekzematismus. V případě vyřazení koně z veterinárních důvodů musí být k
žádosti o opakované posouzení hřebce připojena zpráva veterinárního lékaře.
c) U hřebců i klisen jsou nežádoucí jedinci nežádoucího temperamentu, psychicky málo
odolní, neochotní nebo trpící zlozvyky. Jakýkoliv projev agrese jako kopání, kousání
nebo nezvladatelnost koně při předvedení vodičem je důvodem pro vyloučení jedince
ze svodu či výstavy.
d) Rozhodnutí o vyloučení dle bodu 12. c), přísluší vždy hodnotiteli, rozhodnutí o
individuálním vyloučení z chovu dle bodu 12. a), nebo 12. b) náleží RPK ICS CZ.

13.

Ověřování identity koní
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U každého zapisovaného/registrovaného koně nebo koně předváděného k zápisu se
ověřuje identita podle čipu a může být požadováno ověření původu pomocí DNA. Každé
registrované hříbě musí být označené aplikací elektronického identifikátoru (čipované) na
levou stranu šíje. Každý hřebec musí mít před zápisem do HPK nebo Basic Premie
stanovený genetický typ. U všech hříbat narozených po 1. lednu 2020 bude požadováno
ověření původu podle DNA.
Přidělení životního čísla
(Unique Equine Lifenummer – UELN)
UELN se přidělují následovně:
203 001 28 01 245 20
203 zemský kód pro Česko
001 kód UCHS
28
plemeno
01
číslo okresní registrační knihy koní
245 pořadové číslo v knize hříbat
20
rok narození (2020)
Pojmenování a registrace
Kůň zapsaný v plemenné knize je označen jménem, pořadovým číslem registrace a
případně označením plemenné knihy první registrace, která se nesmí měnit ani doplňovat.
13.2.1. Zásady tvorby jmen
Jména koní se tvoří následovně:
a) Jméno stáje - prefix/affix (nemusí být)
b) Vlastní jméno koně
c) Jméno stáje se zapisuje ideálně jako prefix - před jménem koně, nejlépe jako
jednoslovný název či zkratka písmen.
d) Jméno stáje/prefix/affix nebo jména z nich odvozená se mohou registrovat a mohou
být používána u jména koně. Vlastník stáje si může jméno stáje zaregistrovat.
Registrace jména stáje je zpoplatněna dle Finančního Řádu.
e) Jméno koní, kteří mají ve jménu i jméno stáje, nelze změnit bez písemného souhlasu
majitele jména stáje.
f) Jméno již udělené jinému hřebci, zapsanému v HPK či BASIC Premie, nesmí být
použito do uplynutí alespoň dvou generací.
g) Jméno koně včetně jména stáje nesmí být delší než 25 písmen.
h) Jméno koní, kteří již mají potomky, měnit nelze.

14.

Použití reprodukčních technik

Šlechtitelský program umožňuje přirozenou
embryotransfer včetně oplodnění in vitro.

plemenitbu,

umělou

inseminaci

a

Techniky klonování nejsou ve šlechtitelském programu přípustné. Klony a jejich potomci se
nesmí zapisovat do plemenné knihy a nesmí se účastnit šlechtitelského programu.

15.

Přihlížení ke
zvláštnostem

zdravotním

a
18

genetickým

defektům

nebo

V současnosti se žádné genetické zvláštnosti ani defekty nezaznamenávají.

16.

Odhad plemenné hodnoty

Pro odhad plemenné hodnoty bude použita některá z metodik využívaných vyspělými
chovatelskými svazy. K přípravě podkladů pro tento odhad činí ASCHK ČR z.s. ve
spolupráci s ICCR z.s. tyto kroky:
a) Snaží se podporou některých programů dosáhnout zvýšení četnosti potomstva po
jednotlivých plemenících.
b) Probíhá hodnocení hříbat pod klisnou, hodnocení dospělých a mladých koní na
svodech a výstavách, hodnocení při zápisu do PK.
c) Vyhodnocují se výsledky potomstva na svodech (premiových inspekcích), kde
kvalifikovaní hodnotitelé posuzují zvířata podle bodového systému vztahujícího se ke
standardu plemene Irish Cob.
d) Vyhodnocují se výkonnostní zkoušky, testy temperamentu/charakteru

17.

Odpovědné orgány (Kontaktní místa)
Odpovědný orgán

Činnosti

Uznané chovatelské sdružení:
ASCHK ČR z.s.
U hřebčince 479, Písek
www.aschk.cz
Tel.: 382210 644
E-mail: info@aschk.cz

vedení plemenné knihy
registrace hříbat

Rada plemenné knihy:
Kontakty na předsedkyni:
Michaela Kvisová, Částkov 4, 53821
Slatiňany;
Tel: 777 66 46 36
E-mail: michaelakvis@irishcob.cz

výběry hřebců
zápisy klisen
výkonnostní zkoušky

Spolupracující organizace:
Irish Cob the Czech Republic, z.s.
V Kapslovně 2767/2,
130 00 Praha 3, IČ: 22852778
info@irishcob.cz;
ID schránky: kyk6ja7

jmenování RPK ICS CZ
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18.

Finanční řád plemenné knihy

Vedení PK je účelovou činností vykonávanou ve prospěch chovatelů a systematického a
efektivního rozvoje plemene.
Nezbytné náklady spojené s vedením ICS CZ a zajištěním technického a organizačního
rozvoje ICS CZ jsou hrazeny z poplatků za vybrané úkony placených majiteli zvířat, z dotací,
popřípadě ze souvisejících aktivit ICCR z.s., ASCHK ČR z.s. a organizací pověřených
výkonem jednotlivých činností, z dědictví či darů.
Hospodaření plemenné knihy se řídí Finančním řádem, který je nedílnou součástí Řádu
plemenné knihy Irish Cob.
Finanční řád vydává ICCR z.s. v součinnosti s ASCHK z.s. a schvaluje jej předsednictvo
ICCR z.s

19.

Ustanovení přechodná a závěrečná.

a) Schvalování všeobecných podmínek pro přebírání titulů, premií a zkoušek výkonnosti
ze zahraničních plemenných knih Irish Cob je v kompetenci RPK ICS CZ.
b) Při realizaci šlechtitelských programů bude respektována zásada rovnosti
zúčastněných chovatelů. Zvířata mají nárok na vstup do plemenné knihy, pokud
splňují kritéria stanovená v Nařízení ES 96/78/EC
c) ASCHK ČR z.s. a jeho spolupracující organizace ICCR z.s. plně respektují ve svých
jednacích řádech nebo stanovách Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/1012
d) Řád PK vstupuje v platnost dnem schválení MZe ČR.
e) Dnem účinnosti tohoto řádu se ruší platnost dosavadního řádu PK IC

_______________________________________________________________________
Zkratky a definice :
ICCR z. s. - Irish Cob the Czech Republic, zapsaný spolek
ASCHK ČR z. s. - Asociace svazu chovatelů koní ČR, zapsaný spolek
ICS CZ Irish Cob Studbook Czechia (plemenná kniha Irish Cob, Česko)
ICS Ltd. - Irish Cob Society Ltd., první zahajující plemenná kniha Irish Cob
ICS Nederland, ICS Belgie, ICS CZ ……dceřiné plemenné knihy Irish Cob
HSI - Horse Sport Ireland (plemenná kniha)
PK - plemenná kniha
RPK - Rada plemenné knihy
ŠP - šlechtitelský program
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